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ною працею. Приведені
нею в порядок локомо
тиви, працюють на лінії
з тривалою гарантією.
Після роботи
Олек
сандр Фафонов очолює
оперативний комсомоль
ський загін дружинників
по охороні громадсько
го порядку, в загоні 15
комсомольців, таких як
Надія
Крижанівська,
Юрій Гоменюк,
Олена
Литовченко, Віктор Васильчук.
Побоюючись
зустрічі
із ними, притихли на
всіх лінійних
станціях
підвідділу нахабні
ко
лись бешкетники, жерт
ви
«зеленого
змія».
Помітно
зменшилася
кількість порушень спо
кою вечорами в моло
діжних гуртожитках, у
темних дворах та підво
ріттях. Проте це не дає
підстав для заспокоєн
ня. І оперативний загін
регулярно, двічі на мі
сяць продовжує здійс
нювати свої правоохо
ронні рейди.

Ось
який
у мене
тато!
Любить Сашко відві
дувати свого тата на ро
боті. Сашко вже зовсімзовсім дорослий. Йому
шість років і цього ро£ку він пішов до школи.
'Але
зверху
все-таки
видніше. До того ж хо
четься зайвий раз при
тулитися до міцного й
такого теплого батьків
ського плеча. А його та
то — молодий комуніст
Олександр Фафонов —
керує бригадою пункту
технічного
обслугову
вання локомотивів Гайворонського тепловозо
ремонтного
заводу.
Славиться на заводі та
това бригада бездоган-

На знімну:
сандр ФАФОНОВ
ном Сашком.

Олек
із си

Фото В. РУДЕНКА.

м. Гайворон.

ОРІЄНТИР — ЕКОНОМІЯ

І
І

перевитрачений
Кожен
електроенергії,
кіловат
кожна нераціонально ви
користана гігакалорія теп
ла підвищують собівар
тість виробів, дошкульно
б’ють по виробничих по
казниках підприємства.
...Перевірку ощадливото витрачання енергоре
сурсів на Олександрійсько
му заводі підйомно-тран
спортного устаткування ми
розпочали з
механічного
цеху. Ранок був похму
рий, тож над більшістю
верстатів яскраво сяяли
• лампочки освітлення. Три
вала напружена, повсяк
денна праця фрезеруваль
ників,
розточувальників,
шліфувальників. Але не
всюди. За двома токарни
ми верстатами ми нікого
не виявили. Можливо, їх
господарі вирішили зато
чити різці? Можливо, тра
пилася якась інша причи
на відлучки, але лампи
освітлювали порожні ро
бочі місця. У тому, що в
колективі слабо боряться
за .ощадливе витрачання
електроенергії,
рейдова
Жкігада переконалася і па
гальванічнім дільниці. Три
100-ватні лампи тут та
кож світили самі для себе.
Координатно • розточу
вальному верстату в ін
струментальному цеху за
воду виділено окреме при
міщення. Так дбають тут
про точність технологіч
них операцій, про збере
ження цінного обладнання.
А от потурбуватися про
економне витрачання елек
троенергії, мабуть, забули.
В'уряко.му разі, тільки піс
ля. втручання
учасників
рейду один з робітників
вимкнув світло в порожній
на той час кімнатні.
У ремонтно-меха нічному
цеху ситуація повторила
сь Якщо під стелею не
ЧВїо жодної лампи, а на
подвір’ї вже вияснилося,

то в кабінеті відсутнього
майстра В. В. Дяченка
світло довелося вимикати
вже нам. Горіло світло і в
кабінеті майстра другого
------------- , ЦСХу
прольоту кранового
Різнпченка. Щоправда, вимикачем клашнув він сам, та зробив цс
лише після нашого заува
ження.
Фарбувальний цех під
приємства здалеку зустрів
нас гучним сичанням. Та
начальник цеху Б. Г. Олійяиченко, мабуть, знаходив
ся ще далі. Інакше подбав

ооик

повите тут на сьогодніш
ній день.
Другим підприємством,
де
побувала
рейдова
бригада, став авторемонт
ний завод. Секретар комі
тету комсомолу М. Косян
показав номер стіннівки
«КП», де гостро критику
валися окремі виробничі
наводилися
підрозділи,
факти порушень> епергорежиму на впробішцтві.
і
Мова йшла тут і про не
раціональне використання
електроенергії на робочих
місцях, і про випадки

РЕЙД

кп

невимкненої
би про те, щоб шланг до
фарбувального пристрою
був терміново замінений,
— той без упину «травив»
стиснене повітря в місцях
пошкоджень. За підрахун
ками, які зробили згодом
працівники
енергонагляду, втрати електроенергії
від роботи компресора
вхолосту становитимуть па
рік понад 21 тисячу кіло
ват-годин.
А яку ж позицію у пи
таннях економного витра
чання енергоресурсів зай
має заводський комітет
комсомолу, штаб «КП»?
У цьому році не відбуло
ся жодного засідання ко
мітету комсомолу, де б
розглядалася згадана ви
ще проблема, жодного ра
зу не пройшлися «прожек
тористи» по цехах і діль
ницях заводу, щоб взяти
під контроль недоліки і
зажадати їх усунення.
Прикро, але саме таке ста

лампи

Ціна 2 коп.
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На міському молокоза
воді теж є недоліки. Так,
на паротрасі, яку підведе
но до маслоцеху, е по-,
шкоджёння термоізоляції,
що призводить до неви
правданих перевитрат теп
ла. Чимало технологічної
пари вибігає в'повітря че
рез порушення герметич
ності різноманітних заслі
нок. Конденсат не повер
тається в котельню, а зли
вається просто на землю.
У. цьому році економічні
втрати від цього вже
склали кругленьку суму—
1830 карбованців.
Ніяких документів що
до заходів ло усуненню
недоліків ми не побачпли — секретар комітету
Свідова
комсомолу С.
пішла у відпустку. Але и
без них було зрозуміло,
що роботу тут вкрай за
недбано.
Результати рейду вияви
лися маловтішними.
На
трьох великих підприєм
ствах міста не поставлено
надійний заслін
енерге
тичним втратам. Із настан
ням зимових холодів вони
напевне зростуть. І це три
вожить. Уже тепер адмі
ністрація заводу підйом
но-транспортного
устат
кування, авторемонтного
та
молокозаводу
має
прийняти відповідні захо
ди по виправленню ста
новища. Не повніші бути
спостерігачами й комітети
комсомолу та штаби «КП»
підприємств

втрат стисненого повітря.
Дієвість цього виступу
члени рейдової перевірили
на ділі. В цехах заводу
ми не виявили жодного
випадку марного викори
стання електроенергії. А
ось із стисненим повітрям
і тут становище кепське.
На всіх основних дільни
цях підприємства — в
Рейдова
бригада:
складальному, моторному,
М. КРИВОШЕЯ — по
заштатний
інспектор
розбіро.мнйному цехах- за
фіксовані випадки його
міського комітету на
родного
контролю,
втрат. І всюди причина
майже одна — нещільне
М. ЧОРНОУС—інспек
прилягання шлангів пневтор Олександрійсько
могаГіковертів у місцях
го міжрайонного від
з’єднань. Навіть дивно —
ділення «Енергонагляневже це така складна
ду», і. ЛЕБІДЬ. В ДЕ
РУСОВ — члени мі
технічна
проблема?
А
збитки віл її нсвярішеппя
ського штабу «КП».
великі.
м. Олександрія.

раз намагалися організувати для молоді цікаві за
ходи. І от чим ці спроби
закінчувались. . Скажімо,
довго готували дівчата ве
чір поезії. Запросили й
місцевих поетів. З підне
сеним настроєм чекали
дівчата-організатори
по
чатку вечора. Та він фак
тично не відбувся, бо
прийшло всього... три чо
ловіка.

ЗВІТИ І ВИБОРИ

В КОМСОМОЛІ

Інший приклад. Запро
сили з Кіровограда ВІД
«Ікар». Перед виступом
ансамблю
організували
вікторину. Га
більшість
юнаків і дівчат на тому
вечорі залишилися пасив
ними споглядачами. А то
й зовсім вийшли з клубу
до початку «музики». Спа
сибі, виручили хлопці з
ВІА — із задоволенням
взяли участь у вікторині,
до речі, організованій ці
каво.
Були за звітний період
й інші заходи. Це вечори,
присвячені Дню молоді,
Дню комсомолу. Але жо
ден з них, за свідченням
секретаря комсомольської
організації, не пройшов
цікаво і змістовно. І при
чиною цьому — інертність
і пасивність молодих лю
дей.
Присутній
на
зборая
секретар парткому кол
госпу П. Ф. Горобченко
так порадив комсомоль
цям: «Не чекайте поки
прийде масовик-витівник і
прожене нудьгу. Пропо
нуйте самі, організовуйте
самі і, врешті, робіть са
мі. Ваше дозвілля — у ва
ших руках».
Із самого початку збо
рів своєю активністю при
вертала увагу одна, ком
сомолка — молода вчи
телька.
Вона говорила
про інертність, безініціа
тивність спілчан, пропону
вала провести ті чи інші
заходи. А коли в кінці
зборів її кандидатуру за
пропонували в члени бю
ро, вона з не меншою
активністю почала відмов
лятися.
Мотивувала це
тим, що має достатньо дооучень у школі.
На зборах комсомольці
оновили склад комсомоль
ського бюро, обрали но
вого секретаря. Чи внесуть
організаційні зміни в ке
рівництві позитивні зміни
в життя спілчан відділка?
Час покаже -

ЧОМУ?

У призначений час звіт
но-виборні збори комсо
мольської організації пер
шого відділка
колгоспу,
на які вирішила завітати і
перший
секретар
РК
ЛКСМУ Валентина Грабо
ва, не відбулися. Не від
булися по тій простій при
чині, що значна кількість
спілчан на збори не з’яви
лася.
Чому так сталося, пока
зали самі звітно-виборні
збори, які пройшли через
кілька днів. В ході зборів
стало
зрозумілим,
що
збираються комсомольці
нечасто. Бо дехто з /лолодих людей навіть... не
знав один одного. А ор
ганізація у відділку не та
ка вже й велика — 34 ком
сомольці. То, може, не
цікаво спілчанам бувати
разом, немає у них спіль
них інтересів,
проблем?
Ні. Навпаки. Хочеться мо
лоді й спортом разом по
займатися, і щоб у будин
ку культури вечори ціка
ві проводились, і...
Словом, бажань і про
позицій у виступах ком
сомольців прозвучало ба
гато. Була в оцінці робо
ти за звітний період ви
словлена і критика — на
адресу
правління кол
госпу, працівників куль
тури. От тільки самокри
тики в жодному з висту
пів, на жаль, не прозву
чало. А з неї, мабуть, тре
ба було починати кожно
му спілчанину. І запитати
в першу чергу себе: «А
що ж я зробив, аби...».
І не червоніти перед свої
ми товаришами, «звітую
чи» про свою бездіяль
ність, вагаючись — на «за
довільно», чи «незадовіль
но» — оцінити роботу
комсомольського бюро?
У
доповіді секретар
комсомольської організа
н. хомич.
ції відділка Наталія Крав
ченко говорила, що ком Колгосп імені КрупськоТ,
сомольські активісти
не Кіровоградський район.

Хід передплати газети
«Молодий комунар»
(НА 10 ЖОВТНЯ —

У ПРОЦЕНТАХ ДО РІВНЯ ТИРАЖУ 1986 РОКУ).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ВІльшанський
Кіровоградський
Оленсандрівсьний
Долинський
НовомиргородсЬкий
Новоархангельський
Добровеличківсьний
Маловисківський
Гайворонсьний
Світловодський
Компаніївський

82.1
75,4
73.5
71,3
69.4
68.2
67.2
64.8
64,3
63,0
61,1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Онуфріїїзсьний
Ульяновський
Новоунраїн^ький
Устинівсьний
м. Олександрія
Голованіоський
Бобринецьний
Петріосьний
Новгородківс ьний
м. Кіровоград
Знам'янський
Олександрійський

60,8
59,9
57,2
56,8
55,1
53,7
53,4
53,2
50,7
50,0
41,9
40,0
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З випуску «Вітрил»
Школярі Кіровотрадщини
взяли участь у проведенні
республіканського огляду
учнівських творів на теми
боротьби за мир.

І-іа фоні земної кулі ди
тячі руки три/лають білого
голуба. А над ним — на
пис: «Ми хочемо миру!».
Хлопчики і дівчатка різ
них країн з різним кольо
ром шкіри одностайно
повторюють слова
пісні
«Хай завжди буде сонце!».
На шкільній дошці учень
старанно виводить слоео
«Мир».
дітям
потрібен
Так,
мир — сьогодні, завтра,
завжди! Вони хочуть рости і розвиватися, створю
вати і відкривати, жити в
злагоді з усіма людьми
планети. Для цього по
трібно небагато — турбо
та матері, усмішка батька,
мудре слово вчителя, бути
патріотом своєї країни —
і мир. По країнах і конти
нентах невпинно
прохо
дять маніфестації та мар
ші миру. Активні їх учас
ники — діти. їхні голоси
зливаються в єдиний мо
гутній хор, який здатен
заглушити бій військових
барабанів. До нього до
дають свої голоси тисячі
школярів
Кіровоградщини, які взяли участь в про
веденні республікансько
го конкурсу на кращий
твір про мир та боротьбу
за нього кожного з нас,
бо ж відстояти мир на
планеті — найперший обо
в’язок кожної людини сьо
годні.
Надійними помічниками
учнів стали твори худож
ньої літератури останніх
років, періодична преса.
Теми творів розкриваю
ться учнями в різних фор
мах: оповідання, лист за
рубіжному
ровесникові,
твір-роздум, публіцистич
ний нарис. Окремі з них
комусь присвячені. На
приклад, десятикласниця
Йосипівської
середньої
школи Вільшанського ра
йону Валентина Корнійчук
пише про стареньку матір,
яка й допоки ЕІрить в те,
що повернеться з війни її
син і звично постукає у
причілкове вікно. А ще—
про Пам'ять, якої торка
єшся тісно-тісно, бо ж во
на «мов цілюща вода, як
вогник далекої оселі, на
який
йшов, ризикуючи
життям,
воїн-розвідник.
Вона крокує невідступно

слідом, щемить, мов оско
лок сорокарічної давності,
що вп’явся в тіло за кіль
ка міліметрів від серця.
Пам’ять пульсує невгаси
мим вулканом, тече в на
ших радощах і болях, у
всьому сущому на землі».
Роздуми дівчини про-

для мене, для тебе, для
всіх нас».
Криницею знань про Ве
лику Вітчизняну війну для
сьогоднішніх
школярів
стають розповіді ветера
нів, родичів,
солдатські
листи, кінофільми. Гордіс
тю і задушевністю прой-

Б

довжує її ровесник з Новоукраїнської десятиріч
ки № 6 Геннадій Мака
ров, розкриваючи тему:
«За що наш народ нена
видить війну?»: «Моя пра
бабуся
проводжала на
війну шестеро синів, а по
вернулися тільки
троє.
Вона завжди повторюва
ла: «Тільки б не війна». І
стають мені зрозумілими
почуття Віктора Желобковича, одного з трьох уці
лілих жителів Хатині, який
протягом 25 років не міг
приїхати до неї, бо йому
все ,вчувався запах горі
лого тіла матері...».
Промовисті останні ряд
ки твору: «Мій сучасникуі
Я вірю, що майбутнє на
шої планети буде таким,
про яке мріяла Саманта
Сміт, яким повинно бути
воно для Каті Личової,

няті рядки творів, в яких
йде розповідь учнів про
своїх бабусь, ДІДІВ, сусідів
—учасників війни. Не мож
на без хвилювання чита
ти твір учениці 10 класу
Казавчинської СШ Гайворонського району Галини
Пустовойт.
«Я ненавиджу тебе, ли
ха і грізна війно! Це ти
зробила мою маму круг
лою сиротою. Це ти за
брала з собою моїх дідів.
Я не знаю, де схоронила
їх війна. Ми, юне поколін
ня, не хочемо залишати
ся чорними тінями на ка
мінні спаленої землі».
Тепло і проникливо пи
ше про свої почуття в
День знань учениця 10 «А»
класу СШ N° 5 м. Гайво
рона Оксана Гродська.
Ось спостерігає вона за
Толею Димарцем з пара-

ВІДГОМІН
ТРУДОВОЇ ЧВЕРТІ

лельного класу, який посадив на плече крихітну
першокласницю з великим, як білий метелик,
бантом. В
зворушливій
довірі до старшого друга
обняла вона міцну шию
юнака. І рух цей стає по
воротним для
авторки

твору. Він нагадав їй ма
люка, який ось так само
по-дитячому тулився в кабіні машини до свого на
званого
батька Андрія
Соколова з оповідання
М. Шолохова «Доля лю
дини».
Питаєш рядки творів і
відчуваєш, що юні автори
усвідомлюють свою осо
бисту відповідальність за
збереження миру перед
тими, хто відстояв його в
дні війни. Аналізуючи су
часні політичні події, які
відбуваються в світі, з явсвідками «лоляючись
«неоголошекальних»,
них» війн, школярі розуміють, що джерело війни — імперіалізм. І з ним
необхідно вести бороть
бу.
Наші вихованці підтризовмують миролюбну
політику нашої
нішню
партії, радянського народу: «Моя Батьківщина, мій
уряд роблять все можли
ве для того, щоб не розі
гралася
нова
трагедія,
схожа на Хіросіму і На
гасакі».
Мир, ми самі того не по
мічаючи, звикаємо писати
його з великої літери. І
кожен наповнює це слово
своїм власним змістом,
що співзвучним стає до
думки
загальнолюдської
про його захист.
радянМіцна дружба
ської молоді з молоддю
інших країн — перевіре
ний шлях збереження ми
ру на землі. Американ
ським школярам, своїм
ровесникам, адресує твіррепортаж учениця 9 «Б»
класу середньої
школи
№ 5 м. Гайворона Вікторія
Панченко.
Бона пише:
«В Артеці я вела бесіду з
15-річним Тоні Лі з Вашінгтону. Він був враже
ний тим, що в Радянсько
му Союзі є широкі мож
ливості для занять спор
том і мистецтвом. «У вас

'J

дитину иуі.
іягнуть
за руку; іди співати в хо
рі, займайся хореогра
фією, грай в хокей, а у нас
до цих речей підхід зов
сім інший, — сказав мені
мій знайомий».
. Звичайно, замало газет
ної площі для того, щоб
розповісти про кожен з
надісланих творів учнями
області на адресу оргкомітету. І все ж зупинимо-2
ся на тих, які об'єднаній
однією темою: «ЩоЬ яс
розповів президенту Рей-5
гану при особистій зустрі- <
чі?». Все, що ми робимо,?
ми робимо в ім’я Миру— ч
наскрізна їх думка.
<
«Ви, мабуть, жорсюкаі
людина, якщо серце ваше с
залишається
спокійним, 5
коли ви бачите голодних<
та безпритульних дітей,— <
починає розмову з ним*
семикласниця Новоукра-<
їнської СШ № 6 Ірина За-*
лужна. — Припиніть свій«
кривавий спектакль емер-‘
ті. Припиніть дратувати ■
людство ядерними боєго
ловками. Прокиньтесь від
страшного сну, пане Пре
зиденте! Закликаємо вас
всім живим на світі. Опа
м’ятайтесь!».
До розмови підключає
ться Олександр Гонтарук
з десятирічки № 2 м. Гай
ворона: «А ще я хочу ска
зати: звідки у вас стільки
ненависті до всього ра
дянського, для чого ство
рюєте міфи про загрозу
з нашого боку? Вслухай
тесь, Президенте, в нестихаючий передзвін дзвонів
Хатині, Освенціму, Бухен
вальду. Чому не стискає
ваше серце біль за загиб
лих? Я бачу, як ви нахму
рилися за вдаваною греч
ністю. Тож давайте
полюдськи глянемо
один
одному в вічі і з’єднаємо
руки для дружби в міц
ному потиску!».
А. САРЖЕВСЬКИЙ,
заступник голови об
ласного оргкомітету,
лауреат НІ Всесоюзно
го
огляду
шкільних
творів.

м. Кіровоград.
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ЗОРЕ СВІТОВА...
— ...Я ваша вчителька.
Буду вчити вас писати,
читати, рахувати.
Скільки разів повторю
вала ці слова Марія Фе
дорівна Гречана. Бо ж
стала педагогом ще в 1941
році. Любов до дітей,
уміння підійти до кожно
го учня, переконати його—
такі риси притаманні цій
вчительці.
І нині пенсіонерка М. Ф.
Гречана не розлучається
зі школою, часто зустрі
чається там із юними. Та
і колишні учні не засува
ють свою першу вчитель
ку. Приємно Марії Федо
рівні, що пішли її стеж
кою дехто з них. Це Га
лина Сергіївна Коваленко,
вона керівник десятого
класу СШ № 3.
Недавно Марія
Федо
рівна зустрілася з випуск
никами 1971 року. Як до
рідної матері звернулися
офіцер Радянської Армії
Дмитро Пойда, науковий
співробітник
Варвара
Бровченко, інженер Ми
кола Стегор. І де вони не
працювали б, завжди зга
дують добрими словами
свою вчительку, яка впсршс повела їх у велику
країну знань.
В. КУДРЯ,
працівник друкарні,
м. Мала Виска.

Історія — один із тих
предметів, які найбіль
шою мірою
впливають
на формування світогля
ду людини. Саме тому
учні 9 «Б» класу
СШ
№ 6 м. Кіровограда на
дають вивченню історії
особливого значення. Ви
бачите, як зосереджено
слухають вони відповідь
свого товариша.

-»«в*1*

Фото В. ГРИБА.

■Аг ...найстаріший хліб на земній кулі знайдено при
археологічних розкопках поблизу швейцарського
міста Орлунд. На думку вчених, він пролежав у гли
няній печі без малого 1400 років.
* # *

..найстаріший у світі міст, який зберігся
сьогоднішнього дня, знаходиться в Туреччині. Він був
побудований приблизно в 850 році до нашої ери.
* * *
★ ...найдревніша прикраса із скла — намисто, вік
якого нараховує 5500 років. Ця знахідка археолога
Ф. Пірі зберігається в одному із лондонських му
зеїв.

★ ...найвищий житловий будинок спроектував аме
риканський архітектор Генрі Віз. По його замислу
210-поверховий будинок повинен сягати 800 метрів
у висоту.
★ ...найдовший стіл зроблено за замовленням
властей баварського містечка Вад Стебен. 777-метровий стіл було встановлено вздовж головної вулиці
міста з нагоди 750-річчя з дня його заснування.
(«За матеріалами зарубіжної преси).

ОСЬ ТАКИЙ ВІН,
«ФАКЕЛ»
Новин навчальний
рік
з кожним днем набир
швидкості. Однак на )
рервах між уроками, після
школярами
занять між
тільки що й розмов про
минуле літо.
У середній школі № 1
м. Світловодська згадує
ться буквально кожен день
табір праці і відпочинку
«Факел»...

Тепло зустріли групу
учнів Світловодської се
редньої школи № 1 імені
Героя Радянського Союзу
1. К. Конька в колгоспі
«Україна», адже в гарячу
пору збирання врожаю
кожні
робочі руки на
особливому обліку.
Разом зі своїми вихо
ванцями прибули і їхні
вчителі, які з першого ж
дня включилися у трудо
вий ритм. А він був не з
легких.
Потрібно було
прополювати капусту, зонрати помідори і картоплю,
вантажити зерно на току,
виконувати багато інших,
необхідних для господарі
ства робіт, з об’ємом яких
познайомив учнів голова
колгоспу «Україна».
Та школярам не звика
ти до фізичної праці. Ті,
хто відставав, намагалися
брати приклад із восьми
класників Наталки Гар
маш, Ольги Мамай, Віта
лія Чорновола, Геннадія
Скрипки, учениці дев ятого класу Ольги Сидченко.
Взірцем для інших був
командир загону «Факел»
Володимир Костиря. Під
його керівництвом група
юнаків проводила заготів
лю грубих і соковитих
кормів для худоби. А коли
потрібно було прополюва
ти капусту, разом з кстандиром за сапи дружна
взялися Ігор Багро, Ген
надій Скрипка та ще ба
гато хлопців.
Та не однією повсякден
ною працею жив майже
місяць табір «Факеллв^ут
стало системою регу.^же
проведення політінформацій, виховних бесід, вечо
рів відпочинку, спортив
них змагань
Надовго запам'ятається
не лише таборянам, а й їх
нім новим друзям, учням
Федірської
восьмирічки,
вечір гумору. «Сміх —
справа серйозна!» — під
такою назвою пройшов
цей цікавий захід, до яко
го кожна група школярів,
кожна кімната готува.::і
по кілька веселих номерів
художньої самодіяльнос
ті. Скільки видумки про
явили юнії Всім сподоба
лись гуморески, конкурс
малюнків «Що б це озна
чало?».
Цікавими
спогадами
про одноденний похід по
ділилася восьмикласниця
Ольга Полякова, ду був
справжній відпочинок з
іграми і піснями біля вог
нища, печеною картоплею,
спортивними розвагами.
А під час одного з ви
хідних
юні світловодці
упорядкували
сільський
меморіал слави, а потім
провели там урочисту лі
нійку.
Швидко минув табірний
час, протягом якого уч
нівська молодь побачила
результат своєї прані, від
чула потребу в ньому. І
всі вирішили, що наступ
ного року знову зберуться
разом
попрацювати на
колгоспних ланах.
і. КАРАНІ,
громадський
корес
пондент
«Меншого
комунара».

14 жовтня 1986 року
Зустріч відкрив заступ
ник начальника політвідді-

лу обласного

управління

внутрішніх справ В. О. БА

РАНЦЕВ. її продовжив на
чальник інспекції у спра

вах неповнолітніх

облас

ного управління внутрішНіхЛк^ав О С. ПРОФА-

ТИЛО:
— Проблема бездогляд
ності і злочинності непов-

«Молодий комунар»

ром, зроблено в СПТУ
№ 38 та СПТУ № 12. Тур
бує нас і те, що училища
не мають належного зв’яз
ку і з райкомами комсо
молу. У комсомольських
працівників ПТУ стоїть на
другому плані, хоча спіль
ними силами можна було
б зробити дуже багато.
Ті ж самі оперативні ком
сомольські загони
Дру
жинників. І тут я хочу зро
бити закид представникам
народної освіти: доки в
школах лякатимуть дітей
фразою: «Не будеш вчи
тися, вести себе, як слід,
підеш в училище»?

16, 22. А ось восьмирічна
школа № 33. Клуб вихід
ного дня тут відсутній.
Над дітьми відсутній еле
ментарний контроль. І, як
наслідок — кількість пра
вопорушень підлітків цієї
школи зростає.
Чому так виходить? А
тому, що вчителі не тіль
ки 33-ї восьмирічки, а й
інших часто бояться псу
вати стосунки з батьками.
Секретар комісії в спра
вах неповнолітніх облвиконкому О. М. ДАВИДО-

ли проводить виховну ро
боту так, щоб вільний час
дітей був заповнений ці
кавими і корисними спра
вами. Працює клуб вихід
ного дня, проводимо рей
ди в неблагополучні сім’ї.
Певно, через це у школі
немає злісних хуліганів.
Але є й
невирішені
проблеми. Це сім’ї, де
батьки п’ють, а їхні діти
віддаються в
розпоряд
ження вулиці,
під’їзду,
сумнівній компанії.
На
приклад, вчиться у школі
Юрко Л. На заняття при
ходить напідпитку, а його
мати — штукатур автопідприємства 10021 — абсо

БАЙДУЖИХ БУТИ
НЕ ПОВИННО

— гостра й акту
альна. Тому вимагає не
стільки посилення заходів
спеціального
поперед
ження, скільки активізації
загальної профілактичної
роботи серед неповноліт
ніх, підвищення рівня ідей
но-виховної роботи серед
молоді.
Запобігання правопору
шень — процес складний,
багатоплановий. Він міс
тить в собі створення нор
мальних умов побуту, на
вчання і виховання підліткіь^уміння давати прав^^ну оцінку негативним
явищам.
Усього
цього
можна досягти тільки при
активній
участі
органів
внутрішніх справ, народ
ної та професійно-техніч
ної освіти,
зацікавлених
відомств і
громадських
організацій. Одначе цього
поки що не вдалося доби
тися. Недостатньо проду
мана, малоефективна ро
бота по профілактиці пра
вопорушень серед школя
рів,
на яких припадає
кожне п яте
правопору
шення, скоєне неповноліт
німи.
Зараз нас турбує по
дальша доля випускників
8-х класів. Чим, примі
ром, можна пояснити те,
що колишній учень СШ
№ 15
м. Олександрії
Ю. Бут ніде не вчиться і
не працює? Натомість без
діла тиняється, займається
дрібними крадіжками. Не
давно був затриманий міліцієкяф
ГІрацтТники інспекції у
справах неповнолітніх не
можуть своєчасно прово
дити профілактику із не
повнолітніми
особами,
що схильні до правопору
шень. А школа, як прави
ло, такі факти приховує.
Викликає тривогу
стан
злочинності серед
учнів
ПТУ. Чи/л, скажімо, можна
виправдати те, що 17 квіт
ня цього року в Олександ
рійському СПТУ № 17 без
поважних причин не були
на заняттях 27 учнів? На
талка Овчаренко та Ігор
Вищипан більше місяця
не з’являлися в училищі,
їхні ж батьки про це нічо
го не знають.
Нині серед учнів як за
гальноосвітніх шкіл, так і
ПТУ
зачастили випадки
скоєння злочинів саме ти
ми неповнолітніми, які не
стоять ні Яа шкільному, ні
на училищному обліку. Це
свідчить про те, що ми
повинні перенести центр
профілактичної роботи са
ме на цю категорію мо
лоді.
нолітніх

Інспектор обласного уп
равління

профтехосвіти

В. О. ДАНОВ:

...... ■

.......... --УВАГА, ПІДЛІТОК! =========

Правове виховання — важлива скла
дова частина виховання підростаючого
покоління. На засіданні «круглого сто
ла» працівників органів внутрішніх
справ, народної освіти і профтехосвіти
громадських організацій області і Кі
ровограда було проаналізовано стан
справ профілактичної роботи правопо
рушень неповнолітніми за останній час,
розглянуто питання взаємодії школи і
міліції по запобіганню антигромадських
проявів серед учнів ПТУ і загальноос
вітніх шкіл. Також акцентовано увагу
на ролі сім’ї у вихованні підлітків, по
зитивному впливі на них розумно ор
ганізованого дозвілля тощо.
На зустрічі за «круглим столом» «Мо
лодого комунара» були присутні на
чальник інспекції у справах неповно
літніх обласного управління внутріш-

Заступник

завідуючого

обласним відділом народ
ної освіти

О. О. ДОМА-

РАНСЬКИЙ:

— Не хочеться вірити,
що у кожній школі заля
кують училищем. Це, пев
но, перш за все там, де
вчителі не в силі усмири
ти заядлого забіяку або
прогульщика. І з подіб
ними фактами ми постій
но боремося. Але нас
хвилює іще один факт —
байдужість.
Байдужість
кожного. Хто хоча б з при
сутніх тут, побачивши в на
вчальний час підлітка, який
ходить без діла, і запитав
його: «Чого ти не в шко
лі, не в училищі? Чи зна
ють про це твої батьки,
вчителі, викладачі?».
Восени частина дітей не
відвідує ні загальноосвіт
ню школу, ні ПТУ. Це то
му, що школа сама за них
розпорядилася, куди кому
йти вчитися, без особли
вого врахування бажання
учнів. Я, наприклад, за те,
щоб іще протягом на
вчального року
вирішу
валося, чим в майбутньо
му займатиметься кожен
юнак чи дівчина після за
кінчення школи.
Всі — школа, профтех
училище, органи
міліції,
громадськість — повинні
створити обстановку
не
терпимості до найменших
проявів байдужості за до
лю кожного підлітка. Тіль
ки тоді ми розраховувати
мемо на успіх.
Начальник інспекції у

справах неповнолітніх Ле
нінського

районного від

ділу внутрішніх справ міс
— Хоч і маємо деякі до
сягнення у правовому ви
хованні, але їх ще досить
мало. І правильно сказав
Олександр Степанович, що
особливу тривогу викли
кають учні профтехучи
лищ. Певною мірою і че
рез те, ш.о не чітко нала
годжено Шильну
роботу
правоохоронних
органів
з ПТУ, так, як це, примі

та Кіровограда Л. В. ША

ПОВАЛОВ:
— Варто сказати
про
те, що там, де в загаль
ноосвітніх школах
дітей
охоплено якоюсь
ціка
вою справою,
правопо
рушень практично немає.
В позитивному плані зга
даю міські СШ №№ 11,

ніх справ О. С. ПРОФАТИЛО, інспек
тор обласного управління профтехосві
ти В. О. ДАНОВ, начальник інспекції
у справах неповнолітніх Ленінського
районного відділу внутрішніх справ
міста Кіровограда Л. В. ШАПОВАЛОВ,
заступник завідуючого обласним відді
лом народної освіти О. О. ДОМАРАНСЬКИИ, завідуючий відділом шкільної
і студентської молоді та піонерів О К
ЛКСМУ О. ІВАНОВ, секретар комісії
у справах неповнолітніх облвиконко
му О. М. ДАВИДОВА, інспектор відді
лу кадрів по роботі з неповнолітніми
виробничого об’єднання «Червона зір
ка» Н. І. ТЮПА, заступник директора
СШ № 16 міста Кіровограда Р. К. ПА
ЩЕНКО, спортінструктор підліткового
клубу «Зірочка» обласного центру
В. В. БЕЗСМЕРТНИЙ та інші.

— Із власного досвіду
роботи з «важкими» під
літками скажу, що однією
з найважливіших причин
злочинів є недостатнє ви
ховання в сім'ї. Це під
тверджують факти. 90 про
центів «важких» підлітків
в області — з неблагополучних сімей.
Чотири роки тому ми
проводили операцію «Сім’я
і діти». Кожного року ми
позбавляємо батьківських
прав у середньому 60—70
чоловік.
Нещодавно прийшов лист
від акушерки пологового
будинку з Устинівки. «До
поможіть. Гине дитина».
Поїхали. Виявляється мати
пиячить, дитина (7 міся
ців) без догляду.
Ми
поцікавилися;
як
трудові колективи займа
ються питаннями
сім’ї.
Висновок невтішний: у ба
гатьох колективах за ме
жі виробництва зона ді
яльності партійних і ком
сомольських
організацій
не виходить.
Нині хвилює нас влаш
тування дітей, які закінчи
ли Балахівську школу-інтернат. Наведу приклад:
Сергій Дудник навчався у
цій школі. Закінчив. Рід
них у нього немає, а в
профтехучилища не прий
мають. Хлопець залишає
ться на вулиці. Хіба мож
на миритися з цим?
Іще хочу спитати і про
таке. «Спартаківець»
—
табір, до складу якого
входять так звані
важкі
підлітки. Зібравши списки
з міських училищ, маємо:
із двадцяти чоловік усьо
го три стоять на обліку в
комісії у справах неповно
літніх.
Усі:
загальноосвітні
школи і професійно-тех
нічні училища, міліція, і в
першу чергу — комсомол
повинні займатися
вихо
ванням дітей.
Заступник директора з
позакласної

роботи

се

редньої школи № 16 Р. К.

ПАЩЕНКО:

— Колектив нашої шко

лютно не займається ви
хованням дитини.
Віктор Вікторович
Ди
кий працює на кірово
градському виробничому
об’єднанні «Червона зір
ка», «виховує» дитину ось
яким способом. Його сло
ва: «Я повинен так вихо
вати сина, щоб не він пра
цював на колектив, а ко
лектив на нього». Петро
Давидович Сербенко має
трьох дітей, ніде не пра
цює, їх вихованням не зай
мається. Це справа мате
рі, а я на них нерви не
буду витрачати», — так
собі мислить чолрвік.
Тож хіба школа може
бути осторонь того, як і в
яких умовах живуть її ви
хованці за шкільними сті
нами?
Спортінструктор

кового клубу

підліт

«Зірочка»

В. В. БЕЗСМЕРТНИЙ:
— Зараз у нашому клу
бі займається 1062 дітей,
з них 12 стоять на обліку
в комісії у справах непов
нолітніх. Жаль, що в на
шому місті такий
клуб
тільки один, а бажаючих
стати його членами дуже
багато. Адже ж самі доб
ре знаємо: захоплена ці
кавою справою дитина ні
коли не піде шукати «при
год» десь на вулиці. Хто
зі мною не згоден?
Матеріали «кругло
го столу» записали
Т. КУДРЯ, В. ШУНДРІНА, В. ЯКУ НІН.

ВІД РЕДАКЦІЇ:
Певна
річ, що питаннями, підня
тими за «круглим столом»,
розмова про правове ви
ховання підлітків не ви
черпана. Тому запрошує
мо всіх читачів «Молодо
го комунара» продовжи
ти цю важливу і серйоз
ну тему. Чекаємо ваших,
друзі,
листів,
повідом
лень, телефонних
дзвін
ків. Адже до долі наших
дітой ми не можемо бути
байдужими.
Не маємо
права.

З стор.
Юрій ДМИТРЕНКО

ІІРИГОДНИЦЬКА ПОВІСТЬ
[Продовження. Поч. у №№ 113, 121, 122
за 2, 9, 11 жовтня ц. р.|.

— Ой, ледве не забула, — Лідія Петрівна торкну
лась рукою чола. — Там до тебе гість. Каже, що з
батьком разом працював. Це прийшла тобі сказати,
а бач — геть з голови вилетіло. Чоловік же там че
кає...
І вона швидко вийшла з палати.
Невдовзі в коридорі пролунали гучні кроки. До
палати зайшов середнього зросту чоловік у накину
тому на плечі білому халаті. Привітно посміхнувся й
поклав на тумбочку якийсь пакунок.
— Здрастуй, герою! Мене звуть Дмитро Нестеро
вич! Ми з твоїм татком товаришували. Я у відряд
женні був. Приїхав вчора, а тут таке лихо. Й відразу
сюди...
Усіх батькових друзів Степанко знав, бо вони часто
бували у них вдома, і на заводі, особливо з кон
структорського бюро, здається, всіх знав. Хоча б в
обличчя... А цього щось не пригадував. Дмитро Нес
терович... Ніколи вдома таке ім’я не згадувалось.
І все ж було в цього чоловіка щось в рисах обличчя
знайоме... Що? І раптом у свідомості неначе сяйну
ло: погляд, очі. Такі ж, як і тоді, після аварії. То,
виходить, йому не привиділися чиїсь очі? Так, вихо
дить, це все було!

НЕСПОДІВАНИЙ ВІЗИТ
Майор Завагін вислухав слідчого уважно. Час від
часу робив собі помітки в записнику. Коли Карий
замовк, він підсунув до себе ближче звіт, якийсь час
перебігав його поглядом, ніби поновлюючи в пам'я
ті почуте.
— Ти впевнений, що хлопчик нічого не наплутав?
— Я перевірив, Чоловік, який назвав себе Дмитром
Нестеровичем, нікому із співробітників Митлюка не
знайомий. Дані це попередні, вони уточнюються, але
швидше всього, відвідувач — не той, за кого себе
видає. До того ж він у лікарні звідтоді не з'яв
ляється.
— Сподіваюсь, ви подбали про безпеку хлопчика?
— В палаті з ним тепер «лікується» лейтенант:
Омельченко.
— І все ж мені не зовсім зрозумілі відвідини цьо
го таємничого незнайомця. Що йому було потрібної
— Є результати експертизи. Чітких відбитків паль
ців на целофановому пакеті немає, хоча хлопчик
переконує, що за пакет незнайомець брався: діста
вав апельсини, цукерки, пляшку з «Тархуном». Від
битків багато, але, думаю, вони належать продав
цям. Що цікаво: на всіх речах, за які брався цей
Дмитро Нестерович, є нечіткі відбитки пальців без
капілярного малюнку. Словом, він користувався
якоюсь хімічнопрозорою речовиною, яка розмиває
малюнок і не дає змогу мати чіткі відбитки пальців
РУ«— Он як? Це вже цікаво. Виходить, візит не випад
ковий, більше того — невідомий передбачав, що ми
його розшукуватимемо й намагався не залишати слі
дів? Так по-твоєму? Тобі не здається, що це все де
що надумано?
— Не здається, тозаришу майор. Експерт розділяє
мою думку.
— Про міфічну прозору речовину замість тради
ційних пальчат, які приховують відбитки пальців рук?
— Нам не здається, що ця речовина міфічна. Ад
же вона все-таки залишає сліди... Знаєте, в мене та
ке враження, ніби ми взялись не за своє діло. Не
дарма ж товариші з комітету державної безпеки за
цікавилися випадком на шосе. Цікава справа, га,
боюсь, забере її в нас прокуратура або чекісти.
— Яв тобі не помилився. Ти — природжений слід
чий, чуття в тебе безпомильне, — засміявся Зава
гін. — Але ти даремно хвилюєшся. Без роботи не
будеш.
— Хотілось би довести саме цю справу до кінця.
Бо в нас іноді виходить як? Вчепишся за цікаву вер
сію, а тобі: віддати справу прокуратурі, не наша
компетенція... І залишається почуття невиконаного
обов'язку,
— У прокуратурі слідчі працюють не гірше нас.
— Хто в цьому сумнівається? Але хочеться самому
розплутати складні справи. Як було цікаво працюва
ти в групі «Розшук» з Лавренюком, ІстоменкомІ При
гадуєте справи Іванюти, Крикуновського, Ков’язіна?
Давно вже подібних не зустрічалось... Групу роз
формували...
— Можна подумати — в тебе роботи мало, — по
сміхнувся майор. — Але ти даремно вдарився у
спогади. Тебе чекає не менш складна робота. Якраз
і викликав про згоду запитати, але, бачу, й запитува
ти не доведеться.
Слідчий зацікавлено глянув на начальника. З ма
йором Завагіним він працював уже давно. Пі/» його
началом робив перші кроки в карному розшуку, з
ним же перейшов до слідчого відділення, за пора
дою Завагіна закінчив юридичний факультет. Не раз
переконувався в професійній майстерності началь
ника слідчого відділення. Вони розуміли один одно
го з півслова, були невтомні в роботі, безкомпро
місні у вчинках, не рач виручали один одного, ризи
куючи життям.
(Далі буде).

4 стор.

14 жовтня 1986 року

«Молодий комунар»
з

ГІНА ПОСТУ ПИЛЬНОСТІ
Поруч Із залізницею височать велетен
ські сріблясті резервуари, між якими про
кладена спеціальна система комунікацій.
Поспішають сюди автомашини з цистер
нами, мчать великовагові состави поїз
дів. Це — нафтобаза.
Чи все тут в порядку? Чи все зробле
но, щоб запобігти аварії, пожежі, іншій
небезпечній ситуації?
— Є в нас своє пожежне депо, яке
працює на громадських засадах, облад
нано водозабірники, діє стаціонарна
система пожежогасіння, — мовить головний інженер бази Олег Олександрович
Козловський. — При найменшій небезпе
ці черговий натискає кнопку, і резервуар
охоплюється піною. За лічені сенунди
секунди
пожежа буде ліквідована. Розроблено ці
лий комплекс інших заходів, щоб не тра-

машиністи Сергій Самилкін, Олександр
Вітряк та Анатолій Стратович, електро
зварювальний Володимир Мостипан, елек
трослюсар Володимир Дзюба. Це — спе
ціальна команда по ліквідації аварії, очо
пилось лиха. Адже на сімнадцятигектар- лювана професійним в минулому по
дій площі, де всюди зберігається пальне, жежником Степаном Леонтійовичем Охрінафтопродукти, найменша необережність менком (нині він водій-стрілон в пожеж
ному депо бази).
може обернутись неабиякими втратами.
Пеки розвернулись у бойових поряд
...В усіх приміщеннях нафтобази, на
всій и території пролунав сигнал триво ках загони спеціальної допомоги, що
ги. Про небезпену повідомлено всі спе прибули з міста, аварію було ліквідо
ціальні служби обласного центру. Мчать вано...
Аварію, якої... не було. То — тільки на
до бази пожежнини, колона бульдозерис
тів, працівники ДАІ. Та пони вони оточи вчальна тривога. Але працівники бази
ли територію підприємства, поки підклю довели, що вони завжди «на чеку», зав
пильнують, щоб на території під
чилися до ліквідації аварійної ситуації, жди
приємства був належний порядок...
вже спрацювали всі ланки безпеки з чис
Розсіявся дим. І ось уже спецзагін
ла робітників і службовців нафтобази. отримує нове завдання — тепер уже
Почався штурм вогняної стіни. За лічені
«безаварійне»: змагання 22 спецкомандз
секунди зробили бойовий розворот авто нафтобаз Черкаського територіального
мобілі пожежного депо, ще через кілька управління по забезпеченню нафтопро
секунд піднялись у висоностя драбини, дуктами. На спеціальному полігоні зма
гались пожежнини, автомобілісти, буль
по яких кинулись в клубки диму і вогню

Молодіжна студія «Гарт».
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Му
зичний телефільм «Карпат
ські джерела». 22.20 — Но
вини. 22.45 — Футбол-хокей.

Д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.-10 —- ОпсМ. Мусоргського «Борис
одунов». Вистава Держав
ного театру опери та балету
Литовської РСР. 11.15 —; НР'
вини. 1-1.30 — Новини.. 14.50
— «Комуністи 80-х». Доку
ментальні фільми. 15.-10 —
Концерт фольклорного ан
самблю НДРИ. 10.05 — Но
вини. 16.10 — «Знай 1 вмій».
Науково-пізнавальна передача для школярів. 16.40—
Фільм «Вечори на хуторі бі
ля Диканьки». 17.45 — Еко
логічний щоденник. «ВАМ.
уздовж траси». 18 15 - на
ука 1 життя. 18.4а — Сьо
годні V світі. 19.00 — Мульт
фільм. ‘19.10 - Народна твор
чість. Телеогляд. 19.55 — Но
вини. 20.00 - Документаль
ний фільм. 21.00 - «Час».
21.-10 — Виступ молодих ар
тистів балету. 22.00 — ВІДбірновиїї матч олімпійсько
го турніру з футболу. Збір
на Норвегії — збірна СРСР.
Лід час перерви — 22.45 —
Сьогодні у світі.
Д УТ
10.00 — Новини. 10.30.. —
Концерт' ліричної
пісні.
10.35 — Шкільний екран.
7 клас. Фізика. 11.05 —«Доб
рого вам здоров'я». 11.35 —
«Знову осінь». Музичний
фільм. 11.40 — Шкільний
екран. 10 клас. Українська
література. 12.15 — Новини.
16.00 — Новини. 16.15 —
Срібний дзвіночок. 16.35 —
По музеях і виставочних за
лах. 17.05 — Концерт моло
дих виконавців. 17.30 —
«Олівець-малювець». 18.00—
Телефільми «Біографія од
нієї бригади», «Прийшов сол
дат з Берліна». 18.30 — «День
за днем». (Кіровоград). 18.45
Телефільм. (Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Йде перебудова».
Репортаж з партійних збо
рів. В передачі бере участь
перший секретар Полтав
ського обкому Компартії Ук
раїни Ф. Т. Моргун. 19.55 —
«Автограф». 20.45 — На доб
раніч, дітиі 21.00 — «Час».
21.40 — Художній
фільм
«Шалений день інженера
Баркасова». 2 серія. 22.45—
■Новини. 23.10 — Осінній нок
тюрн.

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (II програма)
ЖОВТНЯ

И986 року
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— «Союз науки 1 праці». До
кументальні фільми. 15.40—
Фільм-концерт «Освіти мені
душу піснею». 16.10 — Но
вини. 16.15 — Розповідають
наші кореспонденти. 16.45
— Ромен Роллан. Із спога
дів... 17.35 — Зустріч школя
рів з директором лімноло
гічного інституту Сибірсько
го відділення АН СРСР, членом-кореспондентом
АН
СРСР Г. Галазієм. 18.15 —
Наш сад. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Світ 1 молодь.
19.35 — Фільм «Тривай, три
внії, зачарування». 21.00 —
«Час». 21.40 — Документаль
ний телефільм. 22.30 — На
родні мелодії. 23.10 — Сьо
годні у світі.
А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Художній фільм «Шалений
день інженера Баркасова».
1 1 2 серії. 12.25 — Новини.
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок-. 16.30 —
Звучить гітара. 16.40 — Не
спокійні серця. 17.25 — З
людьми і для людей. 18.00 —
Теленарис.
(Кіровоград).
18.15 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.30 — «Кроки
шкільної реформи». СПТУ
№ 9. (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —
Поезія О. Пушкіна в роман
сах та піснях його сучас
ників. 19.55 — О. Мішарін.
«Дорівнює чотирьом Франціям». Вистава. 20.40 — На
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.40 — Продовження виста
ви
«Дорівнює
чотирьом
Фракціям». 22.40 — Новини.

тян. 15.50 — Документальні
фільми. 16.20 — Новини.
16.25 — Шахова школа.
16.55 — За безпеку руху.
17.00 — Твоя ленінська біб
ліотека. В. І. Ленін. «Начерк
плану науково-технічних ро
біт».‘17.30 — «...До шістнад
цяти 1 старші». 18.15 — За
словом — діло. 18.45—Сьо
годні у світі. 19.00 —Мульт
фільм. 19.15 — «Точка по
вернення». 20.15 — Новини.
20.20 — На концертах Е. Гілельса. 21.00 — «Час». 21.40
— Любителям оперет. 22.35
— Сьогодні у світі.

Д УТ

10.00 —
• Новини. 10.20 —
Виступ вокально-інструмен
тального ансамблю «Края
ни». 10.35 — Шкільний ек
ран. 10 клас. Фізика. 11.05
— Музичний фільм «Ми зузу
стрінемось знов». 11.40 —
Шкільний екран. 7 клас. Ук
раїнська література. Твіропис місцевості. 12.10 —
чотпО. Мішарін. «Дорівнює чоти-

М. ВІНЦЕВИЙ.

м. Кіровоград.

Російська література. Ліри
ка О. Блока. 12.15 — Народ
ні таланти. Фольклорно-ет
нографічний ансамбль «Наддніпрянка». (Кіровоград, на
Республіканське телебачен
ня). 12.45 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 13.40 — Новини.
13.55 — «Біліє парус...». Ви
става для дітей. 16.00—Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Колектив і
п’ятирічка. 17.00 — Телепресклуб «Зворотний зв’я
зок». «Карбованець у двох
вимірах». Про боротьбу з
нетрудовими доходами. (Кі
ровоград). 18.00 — «На три
голоси». Музичний фільм,
18.30 — Актуальна камера.
19.00 — Чемпіонат СРСР з
футболу: «Динамо» (Київ) —
«Торпедо» (Кутаїсі), Під час
перерви — «День за днем».
піг'ргп
(Кіровоград). 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Вечірній концерт.
22.00 — Художній телефільм
«Приватна особа». 1 серія.
23.05 — Новини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Кон
церт Гуцульського ансамблю
пісні і танцю. 9.25 — Доку
ментальний телефільм. 10.20

— «Переможці». Зустріч ве
теранів артилерії — резер
ву Головного командування.
11.35 — Образотворче мис
тецтво. Огляд. 12.20 — Для
всіх і для кожного. 12.50 —.
Як ми відпочиваємо. 13.20—,
Документальніїй телефільм.
14.10 — «Про час і про се
бе». Поетична
антологія.
С. Кнрсанов. 14.30 — Нови
ни. 14.45 — Фільм «На по
чатку віку». 16.20 — Нови
ни. 16.25 — Очевидне—ней
мовірне. 17.30 — Творчість
народів світу. 18.10 —Мульт
фільми.
18.40 — Новини
.18.45 — Весь вечір на ма
нежі. 19.40 — Фільм «Зло
чин». Фільм 1. «Нетерпи
мість». 21.00 — «Час». 21.40
— У суботу ввечері, «у на
шому домі». Естрадно-роз
важальна програма.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Історія. 4 клас.
9.05, 13.00 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ.
Суспільствознавство. Марк
систсько-ленінське вчення
про державу. До теми «Кла
сова боротьба. Соціальна ре
волюція і її типи». 10.35.
11.40 — Історія. 7 клас. 11.05
— Мамина школа. 12.10 —
Екран — учителю. Фізика.
10 клас. 12.40 — Природо
знавство. 2 клас. 13.30 —
Зустріч у Концертній студії

8.00 — Гімнастика. 8.15—
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Суспільство
знавство. 10 клас. Марксист
сько-ленінське вчення про
державу. До теми «Класова
боротьба. Соціальна рево
люція і її типи». 9.05, 13.10
— Німецька мова. 10.05 —
Учням СПТУ. Астрономія.
10.35, 11.40 — Загальна
біологія. 9 клас.. 11.05 —
Костянтин
Паустовський.
«Наодинці з осінню». На
уково-популярний
фільм.
12.10 — Екран — учителю.
О. Грибоедов. «Лихо з розу
му». 8 клас. 12.40. 13.40 —
Фізика. 9 клас. 14.10 — Му
зика. М. Римський-Корсаков.
15.10 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.15 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 18.45—
О. Глазунов. Лірична поема.
19.00 — Сільська година.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Новини. 20.20 — Музич
ний кіоск. 20.50 — Науковопопулярний фільм «Дороги
енергії». 21.00 — «Час».
21.40 — Телефільм «Диявол
у плоті». 2 серія. 22.35 —
Новини.

Отара

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

— Світ і молодь. 14.30 —Но
вини. 14.50 — Сільські гори
зонти. Документальні філь
ми. 15.55 — Російська мова.
16.25 — Новини. 16.30 — Ро
сійський музей. Мистецтво
XVIII ст. «Від І. Иікітїна до
Ф. Рокотова». 17.00 — Герої
М. Носова на екрані. «Весе
лі історії». 18.15 — Головна
професія мирного атома.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Вирішується на міс
ці. «Головний резерв». 19.45
— Телефільм «За Ветлугоюрікою». 21.00 — «Час». 21.40
— Документальний теле
фільм. 22.30 — Сьогодні у
світі. 22.45 — «Вас запрошує
Пако де Пусіа. Вчора і сьо
годні Фламенко».

БК 00827.

Обсяг 0.5 друк. арк.

Останкіно з учителем мате
матики В. Шаталовнм. 15.00
— Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Етика і психологія
сімейного життя. 18.45 — Із
скарбниці світової музичної
культури. Ф. Шуберт. 19.15—'
Для всіх і для кожного. 19.45
— Вечірня казка. 20.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу.
«Спартак» — «Металіст». 2
тайм. 20.45 — Якщо хочеш
бути здоровим. 21.00 —'
«Час». 21.40 — Телефільм
«Диявол у плоті». 5 і 6 серії.
23.30 — Новини.

▲ ут

А ЦТ (І програма)

10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
— «Живе слово». І. Франко
1 світова культура. 11.15 —
Камерний концерт. 11.40 —
Шкільний екран. 10 клас.

8.00 = «Час». 8.40 — д0.
куме нтал ьн и й
тел еф і л ьм.
9.00 — Співає А. Зирянова.
9.15 — «Чого і чому». Пере
дача для дітей. 9.45 — «Бать
ківський день субота». 10.15

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відально™ секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільсьної молоді — 2-53-94; про
паганди, листів I масової роботи —
2-59-82; учнівсьної молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії = 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.

І

8.00 — Гімнастика. 8.20 —.
Документальний телефільм.
8.30 — Ритмічна гімнастика.
9.15 — Ранкова пошта. 9.45
— «Стадіон для всіх». 10.15
— Альманах «Поезія». «Сер
гію
Єееніну
присвячує
ться...». 1.1,15 — «Відомі тво
ри. Відомі внкошвці». Му
зична передача^Щ.55 —!
А. Салакру. «Месьє Ленуар.
який...». Телевистава. 14.25
— Клуб мандрівників. 15.25
—' Світова художня культу
ра. Біля джерел патріотизму
російської літератури. 16.25
— Мультфільм. 16.35 — Мо
сква. Великий зал консерва-:
торії. До 175-річчя з дня на
водження Ф. Ліста. 18.00 —і
Чемпіонат СРСР з футболу:
«Торпедо» (Москва) — Нефт-.
чі». 19.45 — Народні мело-:
дії. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — За безпеку руху.
20.20 — На землі, в небесах
і на морі. 20.50 — Докумен
тальний телефільм. 21.00 —
«Час». 21.40 — Г. Непомня
щий. «Напередодні від’їзду».
Телевистава. Під час перер
ви — 23.00 — Новини.

Фотоетюд В. ГРИБА

рьом Фракціям». Вистава.
Під час перерви — 12.55 —
Новини. 14.10 — Любителям
хорового співу. Хор Будин
ку культури Заваллівського
графітового комбінату. (Кі
ровоград, на Республікан
сько телебачення). 14.40 —
Покликання — кінодокумен
таліст. Із циклу «Сеанс до
кументального і науковопопулярного кіно». 16.00 —
Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок. 16.30 — Республі
канська фізико-математпчиа
школа. 17.00 — Концертний
зал «Дружба». 17.45 — Ек
ран пошани Українського
телебачення. 18.00 — Насе
ленню про цивільну оборо
ну. (Кіровоград). 18.30 —
«День за днем». (Кіровоград).
18.45 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Поглядом
чесних людей». Кінонарис
про перебування А. Хамме
ра 1 Р. Гейла в Києві (сер
пень 1986 року). 20.00 —

«Меледой коммунар» —
областного комитета

10.00 — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.50
—Художній телефільм «При
ватна особа». 1 серія. 12.00
— Наука і час. 12.30—«Грай,
бандуро». 13.00 — «Доброго
вам здоров'я». 13.30
П. Проскуріи. «Гіркі трави».
Вистава. Під час перерви-4
Новини. 16.00 — Студія «Золстий ключик», Зустріч з
майстрами цирку.. 17.00
«Дивосвіт». Сині очі Волині.
17.45 — «Ви нам писали».
Музична передача за листа
ми глядачів. 18.45 — Скарби
музеїв України. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 —’
Фрагменти з балету В. Пуні
«Собой Паризької богомате
рь. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Художній телефільм «При
ватна особа». 2 серія. 22.50
— Новини

Д ЦТ (II програма)

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15—
Документальний телефільм
«Юргінські вернісажі». 8.35.
9.35 — Природознавство. 2
клас. 8.55 — Науково-попу
лярний фільм. 9.05, 13.10 —
Французька мова. 9.55 —
«АСУ технологічними про
цесами аеропорту». Науко
во-популярний фільм. 10.05
Учням СП'ГУ. Естетичне
виховання. 10.35, 11.40 —
Ботаніка. 5 клас. 10.55 —
«Кримський етюд». Науковопопулярний фільм. 11.05 —
Шахова школа. 12.00 —
І. Соколов-Микнтов. Сторін
ки життя 1 творчості. 12.40,
13.40 — Фізика. 10 клас.
14.10 ’— Сторінки Історії.
«Не підлягай забуттю». Про
Тегеранську
конференцію
керівників трьох союзних
держав у 1943 році. 15.05 —
Новини.
18.00 — Новини.
18.15 — «...До шістнадцяти і
старші». 19.00 — Ритмічна
гімнастика. 19.30 — Чемпіо
нат СРСР з хокею: «Спартак»
— «Динамо» (Рига). 2 і 3 пе
ріоди. Під час перерви —
20.05 — Вечірня казка. 21.00
— «Час». 21.40 — Телефільм
«Диявол у плоті». (Франція). А ЦТ (І програма)
1 серія. 22.35 — Новини.
8.00 — «Час». 8.40 — Зу
стріч школярів з директо
ром лімнологічного інститу
ту Сибірського відділення
АН СРСР, членом-кореспондептом АН СРСР Г. Галазієм.
9.20 — «В полоні у юності
А ЦТ (І програма)
своєї». 9.50 — Фільм «Три
8.00 — «Час». 8.40 —Фільм вай, тривай, зачарування».
«Кілька інтерв’ю з особис 11.15 — Новини. 14.30 — Но
тих питань». 10.10 — «Клуб вини. 14.50 — Людина І при
мандрівників». 11.10 — ІІо- рода. 15.20 —Концерт А. Дав-

Нэ украинском языке.

8.00 — Гімнастика. 8.15—
«Захмарні комори». 8.35,
9.40 — М. Лєрмонтов. «Піс
ня про купця Калашникова».
7 клас. 9.00—«Ефективність
бригад нового типу у ВТК».
9.10. 13.00 — Іспанська мо
ва. 10.05 — Учням СИТУ.
М. Шолохов. «Піднята ціли
на». 10.35, 11.45 — Зоологія.
7 клас. 11.00 — Лірика
В. Брюсова. 11.30 — Науко
во-популярний фільм. 12.10
— Природознавство. 4 клас.
12.30 — історія, 9 клас. Ле
нінська «Искра». 13.30 —
Фільм «Мужики». 15.05 —
Новини.
18.00 — Новини.
18.15 — «Наш дім». Теле
журнал. 18.45 — Ритмічна
гімнастика. 19.15 — Чемпіо
нат СРСР з хокею: «Крила
Рад» — «Динамо» (Москва).
2 і 3 періоди. Під час перер
ви — 19.50 — Вечірня каз
ка, 20.45 — Документальний
фільм. 21.00 — «Час». 21.40
— Телефільм «Диявол у пло
ті». З 1 4 серії. 23.30 — Новини.

дозеристи, електрики. Естафета на смузі
перешкод з гасінням вогнища. Складання
заліку з цивільної оборони. Старти на
спорткомплексі —- за програмою ГПО.
Степан Леонтійович Охрімснко вітав
своїх вихованців — в комплексному за
ліку його команда набрала найбільше ба
лів. Особливо відзначився наймолодший
член спецзагону — Сергій Самилкін: він
був найбільш вправний під час комп
лексної естафети і лідирував до кінця
змагань.
У навчаннях також відзначились пред
ставники Знам'янської нафтобази та їх
колеги з Черкаської області — шполянці.
...Височать біля залізниці вслет'-^іАні
резервуари з -іафтопродуктами. /їЖть
сюди поїзди, автомашини. База дає енер
гію для руху на магістралях міста, об
ласті, за її межами, і тут, на базі, має бу
ти порядок. Інанше може статися непоправиме... Тож всі тут «на чеку», на пос
ту пильності.
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